
OGŁOSZENIE WS. TARYF  
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  

NA TERENIE GMINY GODZIESZE WIELKIE  
NA LATA 2021-2024 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 20 sierpnia 2021 r. wydał decyzje 
o zatwierdzeniu na okres trzech lat (lata 2021 -- 2024) Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie. 

Decyzja stała się ostateczna i  została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 08.09.2021 r. 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-412-2021-d-mb.html 

Zgodnie z art. 24f. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 16.09.2021 r. 

W związku z powyższym nowe stawki taryf określające opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały od: 

I rok taryfowy:    16.09.2021 r. – 15.09.2022 r.  

II rok taryfowy:  16.09.2022 r. – 15.09.2023 r. 

III rok taryfowy:  16.09.2023 r. – 15.09.2024 r.  

W związku z wejściem w życie dnia 16 września 2021 r. nowych taryf, informujemy, że rozliczenie 
rachunków Odbiorców usług w okresie, w którym następuje zmiana ceny, nastąpi proporcjonalnie. 
System rozliczy zużycie wody i ścieków według ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny.  

 

 

Józef Podłużny 
Wójt Gminy Godziesze Wielkie 

 

 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-412-2021-d-mb.html


 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Lp. Grupa taryfowa 

Wyszczególnienie 
I rok taryfowy 

16.09.2021 – 15.09.2022 
II rok taryfowy 

16.09.2022 – 15.09.2023 
III rok taryfowy 

16.09.2023 – 15.09.2024  

1 m3  Cena  
netto 

Cena  
brutto 

Cena  
netto 

Cena  
brutto 

Cena  
netto 

Cena  
brutto zł / okres rozliczeniowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. W1 

Odbiorcy usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę nie będący 
odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający 
wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi, rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego w 3 
miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

cena za 1 m3 wody 3,11 3,36 3,11 3,36 3,12 3,37 

stawka opłaty abonamentowej 14,28 15,42 14,24 15,37 14,07 15,20 

2. W2 

Odbiorcy usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, będący 
odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający 
wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi, rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego w 3 
miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

cena za 1 m3 wody 3,11 3,36 3,11 3,36 3,12 3,37 

stawka opłaty abonamentowej 7,71 8,32 7,73 8,35 7,63 8,24 

3. W3 

Odbiorcy usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, będący 
odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający 
wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi, rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza zainstalowanego przy 
punkcie czerpalnym wody w lokalu 
(tzw. wodomierz lokalowy) w 3 
miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

cena za 1 m3 wody 3,11 3,36 3,11 3,36 3,12 3,37 

stawka opłaty abonamentowej 6,57 7,09 6,51 7,03 6,44 6,96 

4. W4 

Odbiorcy usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, nie będący 
odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający 
wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi, rozliczani na podstawie 
przeciętnych norm zużycia wody w 3 
miesięcznym okresie rozliczeniowym. 
 

cena za 1 m3 wody 3,11 3,36 3,11 3,36 3,12 3,37 

stawka opłaty abonamentowej 6,65 7,18 6,68 7,22 6,60 7,13 



 

5. W5 

Odbiorcy usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, będący 
odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający 
wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi, rozliczani na podstawie 
przeciętnych norm zużycia wody w 3 
miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

cena za 1 m3 wody 3,11 3,36 3,11 3,36 3,12 3,37 

stawka opłaty abonamentowej 3,89 4,20 3,95 4,27 3,90 4,21 

6. W6 

Odbiorcy usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, nie będący 
odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający 
wodę przeznaczoną do pozostałych 
celów, rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego w 3 
miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

cena za 1 m3 wody 3,15 3,40 3,14 3,39 3,16 3,41 

stawka opłaty abonamentowej 14,28 15,42 14,24 15,37 14,07 15,20 

7. W7 

Odbiorcy usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, będący 
odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający 
wodę przeznaczoną do pozostałych 
celów, rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego w 3 
miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

cena za 1 m3 wody 3,15 3,40 3,14 3,39 3,16 3,41 

stawka opłaty abonamentowej 7,71 8,32 7,73 8,35 7,63 8,24 

8. W8 

Odbiorcy usług – Gmina Godziesze 
Wielkie pobierająca wodę na cele 
przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt 2 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, w 3 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym. 

cena za 1 m3 wody 3,15 3,40 3,14 3,39 3,16 3,41 

stawka opłaty abonamentowej 6,65 7,18 6,68 7,22 6,60 7,13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Lp. Grupa taryfowa 

Wyszczególnienie 
I rok taryfowy 

16.09.2021 – 15.09.2022 
II rok taryfowy 

16.09.2022 – 15.09.2023 
III rok taryfowy 

16.09.2023 – 15.09.2024  

1 m3 Cena  
netto 

Cena  
brutto 

Cena  
netto 

Cena  
brutto 

Cena  
netto 

Cena  
brutto zł / okres rozliczeniowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. K1 

Odbiorcy usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, nie będący 
odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 
podstawie wodomierza głównego, w 3 
miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

cena za 1 m3 ścieków 4,96 5,36 4,96 5,36 4,97 5,37 

stawka opłaty abonamentowej 20,78 22,45 20,59 22,23 22,67 24,48 

2. K2 

Odbiorcy usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, będący 
odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 
podstawie wodomierza głównego, w 3 
miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

cena za 1 m3 ścieków 4,96 5,36 4,96 5,36 4,97 5,37 

stawka opłaty abonamentowej 14,21 15,35 14,08 15,21 16,23 17,53 

3. K3 

Odbiorcy usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, będący 
odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierza 
zainstalowanego przy punkcie 
czerpalnym wody w lokalu (tzw. 
wodomierz lokalowy), w 3 
miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

cena za 1 m3 ścieków 4,96 5,36 4,96 5,36 4,97 5,37 

stawka opłaty abonamentowej 6,57 7,09 6,51 7,03 6,44 6,96 

4. K4 

Odbiorcy usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, nie będący 
odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 
podstawie przeciętnych norm zużycia 
wody, w 3 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym. 

cena za 1 m3 ścieków 4,96 5,36 4,96 5,36 4,97 5,37 

stawka opłaty abonamentowej 13,16 14,21 13,03 14,08 15,19 16,41 

5. K5 

Odbiorcy usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, będący 
odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 
podstawie przeciętnych norm zużycia 
wody, w 3 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym. 

cena za 1 m3 ścieków 4,96 5,36 4,96 5,36 4,97 5,37 

stawka opłaty abonamentowej 10,40 11,23 10,30 11,13 12,49 13,49 



 


